
Vigtigste funktioner:
Rummelighed – creative vision definerer rummelighed på en ny måde

• Stor syflade. creative vision er den perfekte symaskine til quiltning og syning af 
boligtekstiler og modetøj og andre kreative opgaver. Den store syflade til højre for nålen 
gør det muligt at sy i meget store stykker stof og pladevat.

• Det største broderiområde. creative vision tilbyder branchens største broderiramme 
– op til 360 x 350 mm til dine enestående, personlige kreationer.
• Vælg mellem mere end 500 sømme, herunder 200 helt nye sømme. Et utroligt stort 
udvalg af flotte sømme, herunder 9 mm pyntesømme og Maxi-sømme med en bredde på 
op til 52 mm, som alle kan kombineres og/eller redigeres. Plus nye sømtyper som f.eks. 
perle- og kantsømme.

• USB-tilslutning – Overfør broderimotiver mellem creative vision og din computer med 
USB Embroidery Stick eller USB-kablet med ubegrænset hukommelse.

Belysning – creative vision definerer belysning på en ny måde!

• Pfaff High Definition-skærmen er fantastisk! Den store HD-farvetouchskærm har 
høj opløsning og viser sømme i deres faktiske størrelse og broderimotiver i 3D og naturtro 
farver. Brugergrænsefladen er tydelig, velstruktureret og brugervenlig.

• Brugerdefinerede indstillinger for LED-lys. Hele arbejdsområdet oplyses af et 
optimeret klart lys uden skygger. Indstil lysstyrken og -farven efter lokalet og stoffets farve. 
Dine motiver bliver levende.

Præcision – Pfaff creative vision definerer præcision på en ny måde!

• Det originale IDT-system! IDT (Integrated Dual Feed) kun fra Pfaff i over 35 
år! Fuldstændig jævn stoffremføring både fra oven og fra neden.

• Førsteklasses 9 mm-sømme – unikke sømme af høj kvalitet, herunder nogle 
med håndsyet look. 

• Precise positioning kun fra Pfaff – placer dine motiver præcist der, hvor 
du vil have dem. Kombiner motiver og elementer, og opret broderimotiver i 
enhver størrelse på en hurtig og nem måde.

Kreativitet – creative vision definerer kreativitet på en helt ny måde

• Shaping med automatisk stingdannelse. Kombiner pyntesømme til kreative 
borter og former i smukke, enestående motiver med flere dimensioner på kun 
et øjeblik. Vælg mellem indbyggede karakteristiske former, f.eks. stjerner og 
blomster, eller opret dine egne. 

• Med den enestående Stitch Creator fra Pfaff kan du skabe dine egne sømme 
eller redigere indbyggede sømme – dine kreative muligheder er ubegrænsede.

• Vælg mellem et stort udvalg af sømmenuer, herunder nyttesømme, 
quiltesømme, modesømme, pyntesømme, Maxi-sømme og syteknikker. 
Funktioner, som alle understøtter din kreativitet. creative vision

Pfaff creative vision – funktioner og fordele
”Når du ønsker dig mere, får du mere”

= quiltefordel



1. Tapering på alle 9 mm pyntesømme! Anvend 
tapering i starten og/eller slutningen af en 
hvilken som helst søm. Skift taperingsvinkel, og 
få ubegrænsede kreative muligheder.

2. Alle sømmene kan sys i broderirammen for 
at oprette enestående broderimotiver

3.  Tilpasning af størrelse eller skalering – Skift 
størrelsen på dit broderimotiv på HD-skærmen. 
Tilpas størrelsen, og bevar stingtætheden ved 
at foretage en ny beregning af stingantallet, 
eller tilpas størrelsen ved at skalere op eller 
ned uden at ændre stingantallet.

4.  Patchworkprogram – Sy din søm, hvorefter 
creative vision husker sømlængden, så du 
automatisk kan sy den igen og igen. Opnå 
specialeffekter ved at bruge indstillingen 
sammen med nytte- eller pyntesømme.

5.  To frihåndsindstillinger – Quiltning eller 
stopning med Sensormatic frihånd eller 
Fjedertrykfod frihånd.

6.  Valg af flere motiver/gruppering – Markér 
ét, flere eller alle motiver i broderiet på HD-
skærmen, og flyt eller juster motiverne. Det er 
ikke engang nødvendigt at markere motiverne 
i rækkefølge.

7.  Ændring af farverne i broderiet – Du kan 
ændre trådfarverne i broderiet og/eller 
baggrundsfarverne på HD-skærmen og få 
broderiet vist i 3D.

8.  Farvebloksortering og farveblokfletning – 
Med farvebloksortering flyttes farverne rundt, 
så alle de samme farver grupperes sammen. 
Med farveblokfletning ignoreres stop mellem 
identiske trådfarver.

9.  Hop til søm – indtast sømnummeret for at 
hoppe til en bestemt søm i broderiet. 

10. Automatisk trykfodsløft – hæver trykfoden 
med det samme, når indstillingen "nålestop 
oppe/nede"er valgt for nålen, og/eller i 
slutningen af en søm, efter tråden er blevet 
klippet.

11. Programmering af kombinationer – Du kan 
programmere stop, trådklip og hæftning i den 
samme kombination. Kombinationen udfører 
præcist de handlinger, du ønsker – hver gang.

Hurtigt overblik over endnu flere af funktionerne:

12. Start/stop – syning uden fodpedal gør 
syning af lange sømme, frihåndssyning og 
brodering til en leg.

13. Gem aktuel tilstand automatisk – Indstillet til 
løbende at gemme sømnummer og -placering 
i broderiet og til automatisk at gemme 
personlige indstillinger, så du kan fortsætte 
broderiet på et senere tidspunkt.

14. Gem aktuel tilstand gør det muligt at stoppe 
ved en vilkårlig søm i broderiet og gemme alle 
indstillinger.

15. Sensormatic-knaphul – Knaphulssider sys 
i den samme retning for at sikre en præcis 
sømkvalitet.

16. Trådklip – Klipper overtråden og undertråden 
automatisk og trækker trådenderne ud på 
vrangsiden af stoffet. Udfører automatisk 
klipning efter knaphuller. Programmering af 
kombinationer af klipning. I forbindelse med 
brodering er det kun overtråden, der klippes.

17. Højttaler – Pfaff creative vision gør det 
muligt for dig at gemme dine foretrukne 
lydindstillinger.

18. Tilslut en mus som ekstraudstyr – så du nemt 
kan navigere på HD-skærmen. 

19. Tilslut USB-enheder via to USB-porte. Brug 
et eksternt cd-drev eller en USB-hub som 
ekstraudstyr.

20. Sæt dit personlige præg på creative vision 
– indtast dit navn i creative vision, vælg sprog, 
vælg personlig startsøm, hent personlige lyde, 
gem foretrukne sømme og indstillinger og 
meget andet.

21. Søg i din computer fra creative vision – Nem 
søgning efter motivfiler.

22. Mere end 200 fantastiske broderimotiver 
skabt af modedesignere specielt til Pfaff 
creative vision. 

23. Fire indbyggede broderiskrifttyper 
– tre forskellige størrelser med mulighed for 
skalering i hævet eller sænket skrift samt et 
antal tal og symboler. 

24. 4D QuickFont medfølger – Med 4D 
QuickFont får du ubegrænsede muligheder 
for at omdanne TrueType-skrifttyper på 
computeren til broderiskrifttyper.



43. Broderigitter – som gør det muligt at foretage 
en enkel og præcis tilpasning på HD-skærmen.

44. Rining i ramme – Ri stoffet fast på et 
stabiliseringsmateriale, der allerede er 
placeret i rammen. Er også særdeles velegnet 
til strikstoffer eller andre stoffer, som du ikke 
ønsker at placere i en ramme.

45. Rammepositioner – tryk på ikonet for at 
placere rammen i forbindelse med udskiftning 
af undertråden, klipning af hoppesting, 
renskæring af stofkanten omkring en 
applikation eller for at gå til midten af motivet.

46. Elektronisk trådspænding – som gør 
syningen nemmere. Den optimale spænding 
for sømme, teknikker og broderier indstilles 
elektronisk.

47. Trådspændingen er altid synlig på 
skærmen – hvilket gør det nemt at justere 
den i forbindelse med specialtråde eller 
specialteknikker.

48. Tre indbyggede tilbehørsæsker – Store 
æsker til opbevaring af tilbehør lige ved 
hånden med udtagelige rum til trykfødder og 
undertrådsspoler – der findes endda et rum i 
broderienheden.

49. Indbygget holder til markeringspen! – Sikrer, 
at markeringspennen altid er lige ved hånden.

50. Knaplineal – Mål størrelsen på knappen ved 
hjælp af knaplinealen på låget af creative 
vision. Angiv knapstørrelsen på HD-skærmen, 
og sy så mange præcise knaphuller, som du 
har behov for.

51. Innovativt tysk design

52. Elektronisk knæløfter – løfter trykfoden med 
en nem bevægelse.

53. Roterende krog, som beskytter mod sam-
menfiltning af tråd - ingen sammenfiltrede 
tråde i området omkring spolen.

54. Sensor for overtråd og undertråd – advarer 
dig, når undertrådsspolen eller nåletråden er 
ved at være opbrugt.

55. Separat motor til undertrådsspoling – så du 
nemt kan spole undertråd, mens du syr eller 
broderer.

56. Spoling af undertråd fra nålen – intet behov 
for at tråde maskinen igen i forbindelse med 
undertrådsspoling. 

57. Personlige filer – gem dine personlige 
sømme, kombinationer eller motiver i mapper 
med dine personlige filer, hvor du kan få 
adgang til dem igen, så snart du har behov 
for det.

25. 4D Organizer – Et computerprogram, som gør 
det muligt for dig at organisere motivfiler på 
computeren, omdanne motivfiler til billedfiler, 
udskrive kataloger og meget andet.

26. Lynoversigt – Praktisk lamineret ark med 
vigtige oplysninger.

27. Automatisk sænkning af transportør 
– sænker transportøren i forbindelse med 
specialteknikker og broderier.

28. Ekstra trykfodsløft – Hæv trykfoden til den 
øverste position, hvorefter transportøren 
automatisk sænkes og gør det nemt at placere 
tykt stof under trykfoden.

29. Justerbart trykfodstryk – til specialstoffer og 
specialteknikker.

30. Hastighedsindstillinger – Juster syhastighe-
den, og creative vision husker den valgte 
indstilling. Reducer maksimumhastigheden i 
forbindelse med specialtråde eller -teknikker.

31. Program til dobbeltnål – Indtast størrelsen 
på dobbeltnålen for at foretage en automatisk 
justering af stingbredden. På HD-skærmen 
vises et nøjagtigt billede af, hvordan stinget 
med dobbeltnål ser ud.

32. Enkeltmønsterprogram - angiv det nøjagtige 
antal sting eller den kombination, du vil sy.

33. Syteknikker Brug creative vision til specielle 
syteknikker – de er allerede indbygget! 

34. Hurtighjælp og alfabetisk indeks med 
hjælpeemner – tryk på ikonet for hurtighjælp 
eller indeks med hjælpeemner for at få 
adgang til den indbyggede hjælpefunktion.

35. Alle oplysninger vises på HD-skærmen med 
letforståelige ikoner.

36. Genstart – gå i gang med at sy i starten af en 
søm eller kombination eller et broderi.

37. Sikker stingbredde – begrænser stingbredden 
til den midterste position, når du bruger en 
stingplade til ligesøm og/eller en trykfod til 
ligesøm, så du undgår skader på nålen.

38. Nålestop oppe/nede – Indstiller nålen til at 
stoppe oppe eller nede i stoffet f.eks. i forbin-
delse med drejning og syning af applikationer.

39. Maxi-sømme – indbyggede sømme på op til 
52 mm til flotte udsmykninger.

40. Spejling af billede – enten lodret eller vandret, 
så dine kreative udfoldelsesmuligheder bliver 
endnu større.

41. Syning med påsat broderienhed gør det unød-
vendigt at fjerne broderienheden, når du syr.

42. Zoom ind/zoom ud – for nøjagtig placering 
af bl.a. motiver og stingpunkter.



58. To indbyggede trådrulleholdere 
– til syning med dobbeltnål, specialsyning, 
undertrådsspoling, mens du syr eller broderer.

59. Stor stingplade med markeringer til perfekt 
fremføring af stoffet til venstre eller højre for 
nålen.

60. Pfaff-bæretaske til broderienhed medfølger 
til transport og beskyttelse af broderienheden.

61. Trådløs tilslutning via Stitch Link.

62. Trykfødder, der medfølger som standard 
– 0A standardfod med IDT, 1A pyntesømsfod 

Sømkategorier:
Nyttesømme:  Grundsømme, overlocksømme, knaphuller, øjeknaphuller, stopning og trenser

Quiltesømme:  Håndsyede sømme, antikke quiltesømme, stiplesømme, Crazy patchsømme

Modesømme:  Korsstingssømme, hulsømme, antikke håndbroderede sømme, Smocksømme

Pyntesømme:  Festonsømme, satinsømme, blade og blomster, kunstneriske sømme,    
 ornamentale sømme, buer og hjerter, sjove sømme, borter

Maxi-sømme:  Feston- og satinsømme, blade og blomster, kunstneriske sømme, sjove sømme,  
 stiplesømme, Maxi 1 (monogram), Maxi 2 (monogram)

Syteknikker: Knudesøm, perle- og kantsømme, quiltesømme med håndsyet præg, sømme i  
 broderiramme, fire syretninger

med IDT, 2A pyntesømsfod, 3 trykfod til 
usynlig oplægning med IDT, 4 lynlåsfod med 
IDT, 5A Sensormatic-knaphulsfod, 5M manuel 
knaphulsfod, 6A Sensormatic frihåndsfod/
broderi, 7 sømfolder med IDT, 8 Maxi-sømfod.

63. Broderirammer, der medfølger som 
standard - creative 120 Square Hoop (120 
x 120), creative Master Hoop (240 x 150), 
creative Deluxe Hoop (360 x 200). Alle 
rammerne er udstyret med en hurtigudløser, 
som gør genspænding enkelt.

64. Mulighed for opdatering via internettet.

creative vision


